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Maak je KMO Brexit-proof
Situering
Zaken doen met het Verenigd
Koninkrijk verloopt sinds 1 januari
2021 op basis van een ambitieus
handelsakkoord. Maar ondanks dit
akkoord is handel drijven met het
Verenigd Koninkrijk moeilijker en
kostelijker geworden. Veel KMO’s zijn
zich hiervan nog niet ten volle bewust.
Wist je bijvoorbeeld dat:
• Je opnieuw invoerrechten moet
betalen, tenzij je kunt aantonen
dat je goederen aan de in het
akkoord vastgelegde oorsprongsregels voldoen?
• Je administratieve lasten zullen
toenemen? Je moet opnieuw
uit- en invoeraangiftes invullen. Je
goederen moeten vergezeld zijn
van certificaten die aantonen dat
ze beantwoorden aan de Europese/Engelse normen. Bovendien
gelden de certificaten die het
Verenigd Koninkrijk gaat invoeren
niet altijd in de EU en omgekeerd.

•

Je voortaan rekening moet
houden met vertragingen en
controles als gevolg van een
ingewikkeld douaneproces, inclusief vooraanmelding voordat de
goederen vertrekken en, als het
voedingsmiddelen betreft, bijkomende certificaten en controles
inzake voedselveiligheid?

Voor veel ondernemers is nog niet
helemaal duidelijk welke stappen ze
moeten ondernemen om goederen
vlot van of naar het Verenigd Koninkrijk te krijgen, ook niet als ze beroep
doen op een douane-expediteur,
douaneagent of vervoerder.
Vragen die vaak terugkomen zijn:
• Waarvoor dient een exportdocument en hoe moet ik dit
boekhoudkundig verwerken?
• Hoe bewijs ik de oorsprong van
de goederen?
• Wat met accijnsgoederen?
• Onder welke verkoopsvoorwaarden verkoop ik mijn goederen het
best en wat zijn de valkuilen?
• Wat met goederen die gekeurd
moeten worden door het
Federaal Agentschap Veiligheid
Voedselketen (FAVV)?

Wat ken je na de opleiding?
•

Verwerf kennis over
douanetechnische
vraagstukken
Via de opleiding ‘Douanetechnische
vraagstukken na Brexit’ biedt het
Syntra-netwerk, met steun van het
Vlaams Agentschap voor Innovatie en
Ontwikkeling (VLAIO), aan KMO’s de
mogelijkheid om kennis te maken met
alle facetten van de douaneproblematiek, en in het bijzonder deze met
betrekking tot Brexit.

•

•

Hoe ziet de opleiding eruit?

Je hebt een algemeen beeld van
de elementen die bepalend zijn bij
de goederenstromen van en naar
het Verenigd Koninkrijk en de
eraan gelieerde douaneprocessen. Dit zowel in het uitvoerland
als in het invoerland.
Je weet welke partijen bij deze
processen betrokken zijn en hoe
de communicatie tussen deze
partijen moet gebeuren.
Je kent de gegevens die
douanetechnisch moeten
worden meegedeeld en via welke
berichtenstromen deze tussen
de douaneadministraties en de
economische operatoren worden
gecommuniceerd.

Het traject omvat 32 lesuren en
bestaat uit
1. Een basismodule (24 u)
2. Een verplicht te volgen specialisatiemodule, vrij te kiezen uit:
A. Voedingsmiddelen en accijnzen (8 u)
B. Industriële producten (8 u)
Tijdens de basisopleiding worden in
lesblokken van 4 uur aan de hand van
praktische oefeningen realistische
situaties gesimuleerd.

Voor wie is de opleiding
bestemd?
•

Tijdens de specialisatiemodules analyseer en bespreek je, praktijkgericht
en wetgevend onderbouwd, alle
elementen in de gekozen goederenstroom A of B.
•

Voor medewerkers van kleine en
middelgrote bedrijven: importeurs, exporteurs, transporteurs
en traders, waarvan een groot
deel van de omzet gerelateerd
is aan handel met het Verenigd
Koninkrijk.
Voor medewerkers van bedrijven
die goederen produceren voor
het Verenigd Koninkrijk of waarin
grondstoffen van oorsprong
uit het Verenigd Koninkrijk zijn
verwerkt.
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Een goede kennis van zaken is van
essentieel belang om de impact van
Brexit op de goederenstroom en het
bedrijfsresultaat te beperken.
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Basisprogramma
Blok 1 (4u)

Blok 3 (4u)

1.
2.

5.

Taken van de douane
Basisbegrippen
• AEO
• Unie en niet-Uniegoederen
• EORI
• Douane Unie en
samenwerkingsakkoorden
• Directe vertegenwoordiging
• Economische operatoren
(douanevertegenwoordiger, forwarder/expediteur,
vervoerder, terminaluitbater,
stuwadoor)

Blok 4 (4u)
6.

Blok 2 (4u)
3.

4.

Douanenomenclatuur
• Het gemeenschappelijk
douanetarief – structuur en
algemene regels
• Tarbel
• Bindende Tariefinlichting
Incoterms

Export EU
• Info documenten- en
berichtstromen
• Statistische waarde
• BTW (vrijstelling)
• Port Community Systemen

Import EU
• Niet-tarifaire maatregelen
• Douanewaarde
• BTW (betaling – verlegging)
• Bijzondere regelingen
• Wederkerende goederen
• FAVV verpakkingshout

Blok 5 (4u)
7.

Practicum workshop

Blok 6 (4u)
8.
9.
10.
11.

E-commerce
Verkeer met Ierland
Transit/magazijnen
Controlesystemen douane
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Specialisatiemodules
Je kan kiezen uit 2 specialisaties van telkens 8 uur. Deze zijn opgebouwd uit gelijkaardige thema’s, maar dan specifiek gericht op industriële of voedingsproducten:
Specialisatie A: industriële producten (8u) - Specialisatie B: voedingsproducten (8u)
Programma
1.

A

B

Uitvoer van de EU naar het Verenigd Koninkrijk
• Voorbereiding

•

•

◦

BPI’s

x

x

◦

Afspraken met de andere partijen

x

x

◦

Verzamelen van de nodige gegevens, certificaten
en/of vergunningen

x

x

◦

Volmachten

x

x

◦

Gegevens op verpakking

x

◦

Bioproducten

x

Verzamelen van masterdata
◦

Productomschrijving – HS code

x

x

◦

Verkoopsvoorwaarden – prijs

x

x

◦

Herkomst – oorsprong – douanestatus

x

x

◦

Accijnstechnische gegevens

x

Niet-preferentiële en preferentiële oorsprong van goederen
◦

Concept van oorsprong en herkomst van goederen

x

x

◦

Onderscheid tussen niet-preferentiële en preferentiële
oorsprong en de tarifaire en niet-tarifaire impact hiervan

x

x

◦

Wetgeving inzake niet-preferentiële en preferentiële
oorsprong van goederen

x

x

◦

Regels voor niet-preferentiële oorsprong en de regels van
preferentiële oorsprong in het kader van de Trade
Agreement tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk

x

x

◦

Niet preferentiële oorsprong van goederen waarin
goederen in meerdere landen worden verwerkt

x

x

◦

Preferentiële oorsprong van goederen waarin goederen
van oorsprong uit meerdere landen in zijn verwerkt

x

x

•

•
2.

Regels van non-manipulation bij doorvoer en opslag van
goederen met preferentiële oorsprong

x

x

◦

Splitsing van zendingen goederen van preferentiële
oorsprong tijdens het logistieke proces

x

x

x

Douanetechnische afhandeling bij uitvoer uit de EU
◦

Elementen nodig voor het opmaken van de uitvoeraangifte
en het verdere vervoer

x

◦

Relatie met het eAD export (accijnzen)

x

◦

Relatie met andere controle-autoriteiten bij uitvoer (FAVV)

x

◦

Niet-tarifaire maatregelen (Dual Use)

Communicatie met de vervoerders

x
x

x

Inventory en Pre-lodging

x

x

•

Info door te geven aan de vervoerder

x

x

•

Douaneaangifte in het Verenigd Koninkrijk
x

Invoer van EU goederen in het Verenigd Koninkrijk
•

◦

Douanevertegenwoordiging

x

◦

Soort aangifte

x

x

◦

Verlegging van BTW

x

x

◦

Preferentieel recht

x

◦

Niet-tarifaire maatregelen (Dual Use)

x
x

3.

Oorsprongsregeling in het kader van andere
Free Trade Agreements

x

4.

Accijnzen

x

5.

Controle door FAVV

x

x

Assessment
Op het einde van elk lesblok testen we je geassimileerde kennis aan de hand van een
mini-assessment. Na afronding van het volledige traject (32 uren) ontvang je een
attest.
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◦
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Planning en locatie
De opleiding wordt aangeboden door de 5 opleidingscentra van het Syntra-netwerk.
Bekijk de planning en schrijf je in via de website van de Syntra in je eigen regio.
Syntra Antwerpen en Vlaams-Brabant

>

Syntra Brussel			

>

SyntraPXL				

>

Syntra Midden-Vlaanderen		

>

Syntra West			

>

Prijs
871,20 euro, inclusief 21% BTW

Subsidies
Alle Syntra zijn erkend opleidingsverstrekker voor de
ondernemerschapsportefeuille. Lees meer op de
website https://www.vlaio.
be/nl/subsidies-financiering/
kmo-portefeuille

Inschrijven
Schrijf je in op de Syntra-website van jouw regio.
Op de laatste dag van de opleiding kan je beslissen om je verder te specialiseren. Je
kan kiezen voor module A (voedingsproducten en accijnzen) of B (industriële producten) of inschrijven voor beide specialisaties.

Vragen?
Contacteer de Syntra in je eigen regio.
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